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Direito Civil
LINDB
1) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
Assinale a alternativa correta, de acordo com as disposições da Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro (Decreto-Lei n.º 4.657/1942).
a) A lei nova revoga a lei antiga, quando com esta incompatível, ainda que não haja expressa
declaração de revogação.
b) As correções a texto de lei já em vigor não implicam em lei nova.
c) A repristinação é regra no direito brasileiro, admitindo-se disposição legal que afaste sua
incidência.
d) Entende-se por ato jurídico perfeito a decisão judicial da qual não caiba mais recurso.
e) O Brasil não adota, em regra, o instituto da vacatio legis, salvo no estrangeiro, quando
admitida a obrigatoriedade da lei brasileira.

Pessoas Naturais
2) COPS UEL - Del Pol (PC PR)/PC PR/2013
Com relação às Pessoas Naturais, consoante disposto na Parte Geral do Código Civil vigente,
considere as afirmativas a seguir.
I. São objetos de registro público e versam sobre os fatos e atos da pessoa natural: o nascimento;
os casamentos; o óbito; eventualmente a emancipação; a interdição e sua eventual baixa; bem
como a possível sentença declaratória de ausência ou morte presumida.
II. Os atos que são objeto de averbação em registro público restringem-se ao casamento, às
sentenças que decretarem a nulidade ou a anulação deste, ao divórcio, à emancipação que
restrinja de forma relativa ou absoluta a capacidade para os atos da vida civil e os que
reconhecerem a filiação.
III. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia, se não houver deixado
representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de
qualquer herdeiro, declarará a morte presumida e determinará que se abra a sucessão provisória.
IV. Se o ausente regressar nos dez anos seguintes à abertura da sucessão definitiva, este haverá só
os bens existentes no estado em que se acharem, os sub-rogados em seu lugar, ou o preço que os
herdeiros e demais interessados houverem recebido pelos bens alienados depois daquele tempo.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
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b)
c)
d)
e)

Somente as afirmativas I e IV são corretas.
Somente as afirmativas III e IV são corretas.
Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

3) CESPE - Del Pol (PC PE)/PC PE/2016
Com base nas disposições do Código Civil, assinale a opção correta a respeito da capacidade
civil.
a) Os pródigos, outrora considerados relativamente incapazes, não possuem restrições à
capacidade civil, de acordo com a atual redação do código em questão.
b) Indivíduo que, por deficiência mental, tenha o discernimento reduzido é considerado
relativamente incapaz.
c) O indivíduo que não consegue exprimir sua vontade é considerado absolutamente incapaz.
d) Indivíduos que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário
discernimento para a prática dos atos da vida civil são considerados absolutamente incapazes.
e) Somente os menores de dezesseis anos de idade são considerados absolutamente incapazes
pela lei civil.

4) COPS UEL - Del Pol (PC PR)/PC PR/2013
Acerca da capacidade civil das Pessoas Naturais, como previsto na Lei Civil, assinale a
alternativa correta.
a) A emancipação por concessão do pai, da pessoa menor de 18 anos e maior de 16, pode ocorrer
desde que seja em decorrência de sentença judicial, caso em que se dispensa a oitiva da mãe.
b) A emancipação por concessão do pai, faz cessar a menoridade, o que pode ocorrer mediante a
lavratura de escritura pública, independentemente de homologação judicial.
c) A emancipação da pessoa menor de 18 anos e maior de 16, que decorrente de orfandade foi
posta sob tutela, dar-se-á mediante sentença judicial, com a necessária manifestação do tutor.
d) A mulher solteira, viúva ou divorciada, que deixou de conviver com o pai de seu filho menor,
poderá promover sua emancipação, desde que este esteja registrado em nome dos dois, mediante
instrumento público a ser homologado judicialmente.
e) Quem tem ao menos 16 anos e se mantém por economia própria, em decorrência de relação
de emprego, pode requerer judicialmente sua emancipação, com a prova de sua alegação.

Pessoas Jurídicas
5) FGV - Del Pol (PC MA)/PC MA/2012
Sobre pessoas jurídicas, é correto afirmar que
a) os partidos políticos e as empresas individuais de responsabilidade limitada não são pessoas
jurídicas de direito privado.
b) é vedado ao Poder Público negar reconhecimento ou registro dos atos constitutivos das
organizações religiosas, sendo permitido, porém, determinar as formas de organização,
estruturação interna e funcionamento.
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c) a qualidade de associado é intransmissível, não podendo o estatuto dispor de forma contrária.
d) após a constituição de uma fundação por negócio jurídico entre vivos, o instituidor tem a
faculdade de não transferir-lhe a propriedade, ou outro direito real, sobre os bens dotados.
e) os atos dos administradores, exercidos nos limites dos poderes determinados nos atos
constitutivos, obrigam a pessoa jurídica.
6) COPS UEL - Del Pol (PC PR)/PC PR/2013
Com relação ao que dispõe o Código Civil acerca das Pessoas Jurídicas, considere as afirmativas a
seguir.
I. São pessoas jurídicas de direito privado as associações, as sociedades, as fundações, as
organizações religiosas, os partidos políticos e as empresas individuais de responsabilidade
limitada.
II. A exclusão do associado só é admissível se for verificada uma justa causa, assim reconhecida
em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso, nos termos previstos em seu
estatuto.
III. As associações são constituídas mediante ato formal e por escritura pública pela união de
pessoas que se organizem para fins não econômicos. O ato constitutivo determina aos associados
direitos e obrigações recíprocas.
IV. A criação de uma fundação depende de um conjunto de fatores, a saber: união de pessoas
sem fins lucrativos, existência de patrimônio que dê suporte para suas ações e um instrumento
particular, subscrito e elaborado pelo advogado.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Bens
7) COPS UEL - Del Pol (PC PR)/PC PR/2013
Sobre as diferentes classes de bens previstas no Código Civil, considere as afirmativas a seguir.
I. São bens imóveis os direitos reais sobre imóveis, as ações que os asseguram, a sucessão aberta e
os materiais provisoriamente separados de um prédio, para nele se reempregarem.
II. Constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma
pessoa, tenham destinação unitária. Esses bens podem ser objeto de relações jurídicas próprias.
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III. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou mediante retribuição, conforme for
estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem.
IV. Os bens públicos dominicais são insuscetíveis de cessão, doação, constituição de garantia e
alienação. Por serem essenciais ao serviço público, seu uso por particular deve ser temporário e
mediante remuneração.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

8) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
Com relação aos bens públicos, é correto afirmar que
a) os de uso especial e os dominicais são inalienáveis, inadmitindo desafetação.
b) podem ser de uso gratuito ou retribuído, conforme disposição legal.
c) os rios, mares, ruas e praças constituem bens de uso especial.
d) os de uso especial são aqueles bens públicos revestidos de estrutura de direito privado.
e) apenas os dominicais estão sujeitos à usucapião.

Negócio Jurídico
9) COPS UEL - Del Pol (PC PR)/PC PR/2013
A respeito dos fatos e atos jurídicos, como previstos no Código Civil, assinale a alternativa
correta.
a) Tratando-se de atos jurídicos eivados de vício insanável, como erro, dolo, fraude contra
credores, estado de perigo ou lesão, o prazo para se intentar ação anulatória é de dois anos,
contado a partir da celebração do negócio.
b) A condição é considerada como a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade de
uma das partes, determina que o efeito do negócio jurídico fica subordinado a um evento futuro
e incerto.
c) Em se tratando de erro, este não prejudica a validade do negócio jurídico quando a pessoa, a
quem a manifestação de vontade se dirige, se oferecer para executá-la na conformidade da
vontade real do manifestante.
d) Para que se considere a coação como defeito do negócio, levam-se em conta o sexo, a idade e
a desproporção de altura e peso entre coator e coagido. O simples temor reverencial também é
considerado atividade coatora.
e) É anulável o negócio jurídico que aparentemente confere ou transmite direitos a pessoas
diversas daquelas às quais realmente se transmitem, ou que contiverem declaração, confissão,
condição ou cláusula não verdadeira.
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10) CESPE - Del Pol (PC PE)/PC PE/2016
A respeito dos elementos acidentais do negócio jurídico, assinale a opção correta.
a) Situação hipotética: Maria celebrou contrato de doação de bem imóvel a João. Na negociação,
ficou estipulado que a transferência do bem somente se aperfeiçoará quando da morte da
doadora. Assertiva: Nessa situação, o evento morte funciona como condição.
b) O encargo é elemento acidental característico dos negócios jurídicos que envolvam
liberalidade. Em caso de inexecução do encargo pelo beneficiado, não há previsão de
mecanismos de coerção direta ou indireta por parte do disponente.
c) O termo não essencial é aquele que não admite o cumprimento do objeto do negócio jurídico
após o seu vencimento.
d) Denomina-se condição a cláusula acessória pela qual as partes subordinam a eficácia do
negócio a acontecimento futuro e incerto.
e) Em caso de nulidade do negócio jurídico, a condição voluntariamente declarada pelas partes
não será alcançada, permanecendo válida.

11) FGV - Del Pol (PC MA)/PC MA/2012
A respeito do plano de validade dos negócios jurídicos, assinale a afirmativa correta.
a) A nulidade de um negócio jurídico decorrente de fraude de lei imperativa pode ser alegada
pelo Ministério Público quando lhe couber intervir.
b) As hipóteses de anulabilidade devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio
jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, sendo-lhe permitido supri-las.
c) O negócio jurídico nulo convalesce pelo decurso do tempo por razões de segurança jurídica.
d) O erro, o dolo e a coação são as únicas hipóteses de anulabilidade do negócio jurídico
previstas pelo Código Civil.
e) É anulável um negócio jurídico que não revestir a forma prescrita em lei.

12) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
No estado de perigo, considerado como defeito do negócio jurídico, é correto afirmar que
a) para sua configuração, é imprescindível o conhecimento do risco de grave dano por ambas as
partes.
b) somente pode ser alegado quando o risco de grave dano for da própria pessoa que assumiu a
obrigação.
c) é causa de nulidade do negócio jurídico, exigindo declaração judicial neste sentido.
d) gera a possibilidade de revisão judicial, com finalidade de tornar a obrigação proporcional,
mas não é causa de anulação ou nulidade do negócio.
e) consiste na assunção de obrigação manifestamente desproporcional à obrigação da outra
parte, por inexperiência.

13) COPS UEL - Del Pol (PC PR)/PC PR/2013
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Setúbal Mourinho de Oliveira, imigrante recém-chegado ao Brasil, pretendia adquirir um bem
imóvel para instalar sua indústria e comércio de produtos alimentícios. Consultou diversos
jornais até que encontrou Aristides, que lhe ofereceu uma casa em um certo bairro da cidade.
Setúbal lhe afirmou que pretendia a aquisição de um bem imóvel para instalar sua empresa, e o
negócio se concluiu dias depois. Setúbal não pôde se instalar como pretendia, pois a Prefeitura do
Município esclareceu que naquela zona residencial isso não era possível.
Acerca das consequências desse negócio jurídico, assinale a alternativa correta.
a) O negócio é passível de anulação por restar configurada a lesão.
b) O negócio é anulável porque está presente o erro quanto ao objeto principal.
c) O negócio é passível de anulação por restar configurada a omissão dolosa.
d) O negócio não é anulável pois se trata de condição específica do contrato.
e) O negócio deve subsistir pois não se evidencia qualquer espécie de vício.

14) CESPE - Del Pol (PC PE)/PC PE/2016
Acerca de prescrição e decadência no direito civil, assinale a opção correta.
a) A prescrição não pode ser arguida em grau recursal.
b) Desde que haja consenso entre os envolvidos, é possível a renúncia prévia da decadência
determinada por lei.
c) A prescrição não corre na pendência de condição suspensiva.
d) Ao celebrarem negócio jurídico, as partes, em livre manifestação de vontade, podem alterar a
prescrição prevista em lei.
e) É válida a renúncia da prescrição, desde que determinada expressamente antes da sua
consumação.

15) FGV - Del Pol (PC MA)/PC MA/2012
Pedro, relativamente incapaz, assistido por João, celebrou um negócio jurídico com Maria. O
contrato possui uma cláusula prevendo a majoração do prazo prescricional. Considerando o fato
narrado, assinale a afirmativa correta.
a) Em razão de Pedro ser absolutamente incapaz, o prazo prescricional pode ser majorado por
acordo das partes.
b) A prescrição só pode ser alegada em 1º grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita.
c) Pedro pode acionar João, caso este dê causa à prescrição, ou não a alegue oportunamente.
d) A renúncia da prescrição só valerá se for expressa e for feita depois que a prescrição se
consumar.
e) Corre a prescrição contra absolutamente incapaz.

16) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
Fabiana e Maurício, ambos com 16 (dezesseis) anos, são regularmente casados. Os jovens,
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viciados em tóxicos, tiveram seu veículo roubado enquanto consumiam substância entorpecente
em via pública. Foi instaurado inquérito policial para apuração dos fatos, mas não sobreveio ação
penal em virtude do roubo. No que tange à prescrição para reparação civil de Fabiana e
Maurício, é correto afirmar que
a) Fabiana e Maurício, em razão da idade, são relativamente incapazes, não correndo a
prescrição até que completem 18 (dezoito) anos.
b) o casamento dos jovens causou cessação de incapacidade, mas não para fins de contagem do
prazo prescricional, que passará a contar quando completarem 18 (dezoito) anos.
c) a contagem da prescrição se dará da data do fato, não havendo circunstância que cause
impedimento ou suspensão da prescrição.
d) por serem viciados em tóxicos, não corre a prescrição até que recuperem a plena capacidade,
individualmente considerados.
e) a instauração do inquérito policial suspendeu o curso do prazo prescricional, que voltou a
correr após a conclusão do procedimento.

17) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
De acordo com o Código Civil de 2002, assinale a alternativa correta acerca dos meios de prova e
suas particularidades.
a) A prova exclusivamente testemunhal é admitida para negócios jurídicos de qualquer valor,
desde que a testemunha não seja única.
b) No ordenamento civil brasileiro, a presunção não é admitida como meio de prova.
c) Em regra, os parentes da linha colateral são admitidos como testemunhas, salvo se tiverem
interesse no litígio.
d) Não é lícita a recusa de prestar depoimento que leve à desonra própria, de seu cônjuge,
parente ou amigo íntimo.
e) Admite-se o depoimento de menor, com idade entre 16 (dezesseis) e 18 (dezoito) anos, como
prova testemunhal.

18) VUNESP - Del Pol (PC CE)/PC CE/2015
No que tange às provas e seus meios de produção, assinale a alternativa correta.
a) A recusa à realização de exame médico necessário não pode gerar presunção em desfavor
daquele que se nega.
b) Não é permitida a recusa a prestar depoimento sobre fato a cujo respeito, por estado ou
profissão, deva guardar segredo.
c) São exemplos dos meios de prova a confissão, o documento, a testemunha, a presunção e a
perícia, não havendo, em regra, hierarquia entre os meios de prova.
d) Admite-se a prova exclusivamente testemunhal para os negócios jurídicos que ultrapassem o
décuplo do maior salário mínimo vigente no país, desde que haja mais de uma testemunha.
e) Os parentes colaterais por afinidade podem ser admitidos como testemunhas,
independentemente do grau de parentesco.

Obrigações
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19) FGV - Del Pol (PC MA)/PC MA/2012
João, Joaquim e Manoel são devedores solidários da quantia de R$ 150.000,00 a Paulo Roberto.
No dia do vencimento, apenas Manoel honrou com o pagamento de sua quota-parte.
Considerando o fato narrado, assinale a afirmativa incorreta.
a) A solidariedade entre os devedores não pode ser presumida, devendo resultar da lei ou da
vontade das partes.
b) Paulo Roberto não tem direito de exigir e de receber de um ou de todos os devedores, parcial
ou totalmente, a dívida comum.
c) Caso Manoel tivesse satisfeito a dívida por inteiro, teria direito a exigir de cada um dos codevedores a sua quota.
d) Se João falecer deixando herdeiros, nenhum destes será obrigado a pagar senão a quota que
corresponder ao seu quinhão hereditário, pois a obrigação é divisível.
e) Caso um dos devedores solidários seja demandado, pode opor ao credor as exceções que lhe
forem pessoais e as comuns a todos.

Contratos
20) FGV - Del Pol (PC MA)/PC MA/2012
A respeito da formação dos contratos, assinale a afirmativa incorreta.
a) Considera-se celebrado o contrato no lugar em que foi proposto.
b) A proposta deixa de ser obrigatória se, feita sem prazo a pessoa presente, não foi
imediatamente aceita.
c) Será considerada nova proposta a aceitação fora do prazo, com adições, restrições, ou
modificações.
d) A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da
natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso.
e) Continua sendo obrigatória a proposta mesmo se, antes dela, ou simultaneamente, chegar ao
conhecimento da outra parte a retratação do proponente.

Responsabilidade Civil
21) FGV - Del Pol (PC MA)/PC MA/2012
Claúdio se hospedou num hotel em Maranguape e deixou os seus pertences pessoais no quarto.
Ao retornar de um passeio pela cidade, foi surpreendido com os vários itens de sua bagagem
danificados por uma placa de gesso que havia se descolado do teto e caído. Ao se dirigir à
Direção do estabelecimento, soube que não seria ressarcido pelo hotel, pois o gerente desconfiava
de um antigo funcionário a quem iria atribuir a autoria e, portanto, responsabilidade pelo ilícito.
Considerando o fato narrado, assinale a afirmativa correta.
a) Os donos de hotéis são responsáveis, independentemente de culpa, pelos bens de seus
hóspedes, devendo, portanto, Cláudio ser ressarcido pelo hotel.
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b) Somente comete ato ilícito, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, e, portanto, o hotel não tem obrigação de
indenizar Cláudio.
c) Como o hotel suspeita que o antigo funcionário seja o responsável pelo ilícito, haverá
necessidade de aguardar que o fato seja apurado no juízo criminal, para após analisar o fato no
juízo cível.
d) O hotel não deve indenizar Cláudio, pois houve culpa exclusiva da vítima, já que ele deveria
ter deixado, aos cuidados do gerente, seus pertences pessoais para que houvesse essa garantia.
e) O hotel deve indenizar Cláudio, pois cometeu ato ilícito.

22) COPS UEL - Del Pol (PC PR)/PC PR/2013
Sobre o instituto da responsabilidade civil, como prevista no Código Civil, atribua V (verdadeiro)
ou F (falso) às afirmativas a seguir.
( ) A despeito de a deterioração ou a destruição da coisa alheia, a fim de remover perigo iminente,
não serem consideradas como ato ilícito, o causador do dano deve indenizar o prejuízo causado
se o lesado não for o culpado pelo perigo.
( ) Melquídes foi emancipado pelos pais assim que completou 17 anos. Três meses após,
conduzindo seu próprio veículo, adquirido por doação do avô, por excesso de velocidade causou
grave acidente. É inaplicável a co-responsabilidade dos pais.
( ) Por ser amigo do lesado, Jairo ressarciu os danos do incêndio culposo causado por seu bisneto
Kauã, de 17 anos. Jairo pode reaver, em juízo, os valores dispendidos, pois estes foram de grande
monta e Kauã tem muitos bens.
( ) Envergonhado pela conduta de seu avô Sérgio, que embriagado destruiu parcialmente um bar,
Caio ressarciu os prejuízos, pois é vizinho e amigo do dono do estabelecimento. Caio pode, em
juízo, reaver os valores, pois seu avô tem patrimônio.
( ) Dentre as causas excludentes da responsabilidade civil, e que têm o condão de tornar
inexigível qualquer reparação, encontra-se a culpa concorrente. Assim, se a vítima concorreu
para o evento danoso, o lesante se exime de responsabilidade.
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.
a) V, F, V, V, F.
b) V, F, F, V, F.
c) F, V, V, F, V.
d) F, V, F, V, V.
e) F, F, V, F, V.

Reais
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23) VUNESP - Del Pol (PC CE)/PC CE/2015
Sobre o instituto da posse, é correto afirmar:
a) o possuidor direto não tem proteção possessória contra o possuidor indireto.
b) a posse não pode ser adquirida por representante, haja ou não instrumento de mandato.
c) é facultado ao sucessor singular unir sua posse à de seu antecessor, para os efeitos legais.
d) o detentor possui proteção possessória equivalente à do possuidor.
e) em razão da vedação à autotutela, o possuidor esbulhado não pode adotar medidas imediatas,
por sua própria força, para recuperar a posse.

24) VUNESP - Del Pol (PC SP)/PC SP/2014
No que tange ao instituto da posse e ao direito real de propriedade, assinale a alternativa correta,
de acordo com as disposições do Código Civil de 2002.
a) Os direitos do detentor equivalem aos direitos do possuidor, havendo legítima pretensão à
proteção possessória.
b) Considerando que a propriedade privada é um dos princípios da ordem econômica, não se
admite a sua perda em razão do abandono, pelo proprietário.
c) Admite-se que o possuidor turbado ou esbulhado proteja sua posse por força própria, desde
que a reação seja imediata e não exceda o indispensável.
d) Em regra, o possuidor não tem pretensão de reintegração de posse quando o esbulho houver
sido praticado pelo proprietário do bem.
e) Em caso de perigo público iminente, o Poder Público pode requisitar a propriedade privada,
sendo faculdade do proprietário ceder ou não o uso às autoridades competentes.

25) COPS UEL - Del Pol (PC PR)/PC PR/2013
A respeito do Direito das Coisas, como previsto no Código Civil, assinale a alternativa correta.
a) A árvore está com o tronco na linha divisória de dois imóveis particulares, por isso pertence
em comum aos donos dos prédios confinantes. Caso caiam frutos dessa árvore, estes devem ser
repartidos por igual entre os proprietários.
b) A convenção que constitui o condomínio edilício deve ser subscrita pelos titulares de, no
mínimo, três terços das frações ideais. Para oposição contra terceiros, deverá ser registrada no
Cartório de Títulos e Documentos.
c) Os condomínios edilícios devem ser instituídos por ato entre vivos e registrados em Serventia
competente para Títulos e Documentos que tenha competência para aquele quadrante da área do
Município.
d) Para que sejam realizadas obras necessárias no condomínio edilício, exige-se ao menos o voto
de um terço dos condôminos; para as voluptuárias e para as úteis, dois terços dos votantes.
e)
O condômino que, por seu comportamento antissocial, reiteradamente gera
incompatibilidade de convivência com os demais, pode ser compelido a pagar multa
correspondente ao décuplo do valor das despesas condominiais.
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26) FGV - Del Pol (PC MA)/PC MA/2012
A respeito do instituto do casamento, analise as afirmativas a seguir.
I. Os pais, tutores ou curadores podem revogar a autorização até à data da celebração do
casamento.
II. Quando injusta, a denegação do consentimento, pode ser suprida pelo juiz.
III. Será permitido, excepcionalmente, o casamento de quem ainda não alcançou a idade núbil
para evitar imposição ou cumprimento de pena criminal ou em caso de gravidez.
Assinale:
a) se somente a afirmativa I estiver correta.
b) se somente a afirmativa II estiver correta.
c) se somente a afirmativa III estiver correta.
d) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
e) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Gabarito
1) A
7) D
13) C
19) B
25) E

2) B
8) B
14) C
20) E
26) E

3) E
9) C
15) C
21) A

4) C
10) D
16) C
22) B

5) E
11) A
17) E
23) C

6) A
12) A
18) C
24) C
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